Mistrzowie polecają

Mateusz Sawrymowicz
MISTRZ ŚWIATA, EUROPY i NIEPOKONANY W POLSCE NA DYSTANSIE 1500M STYLEM DOWOLNYM - CZOŁÓWKA
ŚWIATOWEGO PŁYWANIA DOCENIA KOSMETYKI TRISWIM
Codziennie ponad połowę dnia spędzam w basenie, dlatego moja skóra i włosy potrzebują najlepszej ochrony przed szkodliwym
działaniem chloru!
TRISWIM to rewolucja w higienie osobistej pływaków. W USA większość profesjonalistów już się przekonała, że można być
pływakiem i mieć zadbane włosy i skórę - problem ten rozwiązuje TRISWIM!

Aleksandra Urbańczyk
Medalistka mistrzostw Świata na dystansie 50m stylem grzbietowym, mistrzyni Europy oraz wielokrotna rekordzistka i
mistrzyni Polski
Jako wieloletnia pływaczka uczęszczam na basen 10-11 razy w tygodniu. Przez wiele lat przeszkadzał mi uporczywy zapach
chloru! W końcu powstał produkt, który skutecznie usuwa zapach chloru z moich włosów i ciała. Szampon zapobiega
wysuszaniu moich włosów , odżywka nawilża je po długich treningach. Jestem wdzięczna twórcom TRISWIM za wprowadzenie
na rynek kosmetyków specjalnie dla pływaków, które wreszcie działają!

Brad Seng
Brad Seng jest nie tylko profesjonalnym Triatlonistą i Trenerem, ale również powszechnie znanym mówcą
motywacyjnym dla młodych sportowców.

Jestem bardzo zadowolony z produktu TRISLIDE. Użyłem go, aby zapobiec powstawaniu odcisków podczas wyścigu
przełajowego.
Przed wyścigiem nałożyłem TRISLIDE na pośladki i palce u obu stóp. Po pokonaniu 31 mil po nierównych drogach byłem
zaskoczony, że nie pojawiły się żadne odciski po tak znacznym wysiłku, Przekroczyłem metę jako generalny zwycięzca w 3:27."
Ponadto, uważam, że produkt FOGGLE jest niesamowity to pierwsze takie chusteczki, które po zastosowaniu działają przez
bardzo długi czas.

Trista Francis
Jest członkiem Timex Multisport Team oraz Certyfikowanym amerykańskim trenerem triatlonu i kolarstwa z siedzibą w
Highlands Ranch.
Kiedy zaczynałam pływać, nie dostrzegałam żadnych realnych problemów spowodowanych chlorem, ale po około 18.
miesiącach, stan mojej skóry wyraźnie się pogorszył, a żadne z kosmetyków nie pomagały w walce z nadmiernym jej
wysuszeniem. Korzystałam z niektórych bardzo drogich kosmetyków, których właściwością było nawilżanie, ale również
intensywne zapachy tak aby zminimalizować uciążliwy zapach chloru. Ich działanie było zauważalne jedynie podczas
nakładania, niestety po chwili skóra stawała się znowu sucha. Musiałam z nich zrezygnować, ponieważ dodatkowo podrażniały
moją skórę. Byłam tak szczęśliwa kiedy dostałam próbki żelu do mycia ciała oraz balsamu TRISWIM. Od tamtej pory używam
tych produktów bo wszystkie moje problemy zostały rozwiązane! Dziękuje TRISWIM

TIMEX MULTISPORT TEAM
AMERYKAŃSKA GRUPA TIMEX TEAM REKOMENDUJE PRODUKTY SBR SPORTS!
".. Grupa sportowa TIMEX TEAM głównie skoncentrowana na TRIATLONIE rekomenduje produkty firmy SBR'Sports jako
najwyższej jakości rozwiązania poprawiające komfort uprawiania triatlonu."

Konrad Wasielewski
Mistrz Olimpijski z Pekinu 2008.Czterokrotny mistrz świata w konkurencji czwórek podwójnych mężczyzn.
Używam TRISLIDE podczas zawodów oraz na każdym treningu, by zapobiegać otarciom od stroju sportowego, a także przed
bieganiem na nartach aby uniknąć odcisków na stopach. Jest to jedyny produkt, jaki znam który w pełni chroni mnie przed
uszkodzeniami skóry podczas długich treningów. Polecam TRISLIDE!
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